
EL CONSELL DE LA JOVENTUT DEMANA LA 

INTERVENCIÓ DE LA SÍNDICA PER EVITAR L’EXCLUSIÓ 

SOCIAL DELS JOVES BARCELONINS 
 

El col·lectiu considera que s’estan incomplint drets reconeguts en la Carta de 

Ciutadania, com els drets a l’habitatge, a tenir una feina digna i a la conciliació  

 

La síndica es compromet a estudiar les propostes que són de competència 

municipal i que afecten els drets fonamentals 

  

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) ha demanat la intervenció de la síndica de 

greuges, Maria Assumpció Vilà, per evitar el risc d’exclusió social que afecta els joves de 

la ciutat. En una carta, el CJB exposa que s’estan incomplint alguns dels drets reconeguts 

en la Carta de Ciutadania: drets com l’habitatge, a una feina en condicions de dignitat i 

salubritat, a la conciliació familiar i laboral i a participar en la vida cultural de la ciutat. 

 

La síndica considera molt importants les propostes del CJB i es compromet a estudiar la 

posada en marxa de totes aquelles que siguin de competència municipal i afectin els drets 

fonamentals i de la ciutadania. 

 

Del document que li han fet arribar, la defensora destaca l’alt procés participatiu i 

l’ambiciós contingut. Vilà recorda que els plans directors marquen les polítiques a seguir 

en un determinat àmbit, i el fet que el document hagi tingut aportacions de més de cent 

entitats de diferents sensibilitats pot ser una garantia de la inclusió de les propostes fetes 

en els plans directors. 

  

Pel que fa al contingut, la defensora reconeix que es tracta d’un document que aborda els 

problemes actuals dels joves des d’una perspectiva global i en tota la complexitat de la 

situació econòmica actual, posant l’accent en temes clau de la política de joventut com 

l’habitatge, el treball, l’educació, la cohesió social i la salut. De fet, la síndica comparteix la 

majoria de les propostes, moltes de les quals van en sintonia amb les recomanacions 

fetes per l’oficina que encapçala des dels darrers anys. 

 



Per exemple, en temes d’habitatge, Vilà ha demanat fer una aposta clara per la 

rehabilitació i la plena ocupació del parc de pisos buits i fomentar el lloguer assequible. 

 

Sobre l’ocupació, la defensora veu molt necessari donar una empenta a la formació 

ocupacional per tal de millorar les competències dels joves i promoure l’ocupació a partir 

de models d’autoocupació, cooperativisme, emprenedoria social i projectes socioculturals. 

 

En educació, Vilà creu que cal seguir apostant per una escola pública que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats i, en aquesta línia, un dels primers passos a fer és seguir ampliant 

les escoles bressol públiques per facilitar la conciliació laboral i familiar. Altres eines 

necessàries en l’àmbit escolar que s’han de potenciar són les beques menjador, la 

reutilització dels llibres de text i la rendibilització i l’ús intensiu dels equipaments escolars. 

 

En qüestions que afecten la cohesió social, Vilà ha recomanat a l’Ajuntament que vetlli pel 

respecte a tota diferència, sigui de gènere, d’origen o de religió, i si cal que realitzi estudis 

per a la detecció de conductes que puguin atemptar contra el dret d’igualtat i promogui 

campanyes de sensibilització i de bones pràctiques. 

 

Respecte a la salut, la síndica defensa seguir apostant per les estratègies d’informació i 

prevenció de riscos sobre drogues en espais d’oci i incrementar-les, així com dur a terme 

accions educatives sobre salut sexual en centres d’educació secundària.  

  

Augment espectacular de l’atur 

 

En la carta que han entregat a Vilà, el CJB diu que la situació de crisi econòmica, la 

precarització del mercat laboral i l’elevat preu de l’habitatge suposen un impediment 

perquè molts joves de la ciutat puguin començar un projecte de vida autònom i accedir a 

la plena ciutadania. 

 

El CJB considera que les actuacions que s’estan portant a terme no han evitat l’extensió 

de la pobresa entre els més joves, ni l’augment espectacular de l’atur. “Tot això 

repercuteix de manera molt clara amb el fet que els joves no es poden emancipar”, diu. 

Tampoc els joves que troben feina viuen una situació millor. Cada cop les condicions 

laborals que pateixen són pitjors: precarietat, temporalitat, inseguretat, sinistralitat. 

Aquests fets provoquen la sortida massiva de joves a l’estranger. 

 

En conclusió, l’associacionisme juvenil fa una anàlisi desoladora de la ciutat i no sembla 

que hi hagi perspectiva de millora ni a curt ni mitjà termini. El CJB diu que s’ha viscut un 

procés de molts anys d’erosió de la condició juvenil, a partir de la degradació de les 

condicions laborals i l’eclosió d’un mercat de treball amb fórmules precàries, com ara les 

beques o els contractes de prova, i l’encaminament del sector de l’habitatge vers una 

lògica orientada a l’especulació immobiliària i el lucre desmesurat. El CJB també critica 

que la societat, durant molts anys, ha ofert retribucions molt més altes als joves que 

abandonaven els estudis que als que persistien en la formació. 



 

Segons el CJB, els adolescents i joves es troben en una posició de debilitat estructural 

que no han escollit i de la qual, moltes vegades, no poden escapar-se. I defensa que la 

situació d’exclusió que afecta la joventut, i la categoria d’epidèmia social que han adquirit 

els índexs d’atur i l’èxode juvenil requereix una actuació coordinada i decidida de molts 

agents socials de la vida social política de la ciutat. 

 

El CJB considera que la síndica pot tenir un paper important i protagonista en la denúncia 

de la discriminació estructural dels joves. Per això, li ha demanat que garanteixi el dret a 

la plena ciutadania i a l’emancipació de les persones joves i que traslladi al Govern 

municipal la necessitat imperiosa d’un abordatge agosarat de la problemàtica juvenil per 

tal de combatre i revertir els perills reals a què estan exposats els joves. 

 


